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Ogólne informację

Zalety i właściwości

Szczegóły techniczne

Szerokość całkowita: Wysokość profilu:

Szerokość krycia rzeczywistego: Długość modułu dachówki:

Grubość wyrobu gotowego (stal): Ilość modułów na metr kwadratowy:

Wysokość przetłoczenia uskoku dachówki:

~1222 mm 6 mm

1180 mm 380 mm

0,5 mm 2,247/m2

35 mm

Gont Blaszany - wymiary, przekrój wzdłużny.

Gont blaszany JANOSIK to nasza propozycja produktowa - wyrób innowacyjny i jedyny w swoim rodzaju o niepowtarzalnym designie. Punktem wyj-
ścia dla projektantów był oryginalny wzór gontu drewnianego - tradycyjnego pokrycia, na stałe wpisanego w przestrzeń architektury podhalańskiej, ale 
spotykanego też w innych rejonach Polski. W efekcie prac powstał gont blaszany JANOSIK, którego wyróżnikiem jest najwyższa jakość i wyjątkowy 
regionalny charakter. Jego kształt, tekstura i kompozycja nie odróżniają się od oryginału, odwzorowując wiernie gont drewniany. Prezentowany wyrób 
oprócz niepowtarzalnego wyglądu, cechują niskie koszty eksploatacji. Dach pokryty tym materiałem dorównuje żywotnością pokryciu wykonanemu  
z dachówki ceramicznej. Gont blaszany JANOSIK doskonale wpisuje się w oryginalną, zakopiańską stylistykę oraz założenia nowoczesnej architektury, 
podnosi estetykę całego dachu i harmonijnie współgra z kompozycją otoczenia. Jest bardzo atrakcyjnym, funkcjonalnym i lekkim pokryciem o wyjąt-
kowych walorach dekoracyjnych.

Tradycyjny wygląd drewna w stalowej formie - JANOSIK przykuwa uwagę wyjątkowym wyglądem, nawiązującym do tradycyjnego gontu drewniane-
go. Efekt ten osiągnęliśmy dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w parku maszynowym i wytworzeniu bazowego materiału 
PLADUR Relief Wood. Powłoka PLADUR Relief WOOD, zaprojektowana na wzór drewna, doskonale naśladuje jego strukturę tworząc na dachu 
niepowtarzalny efekt wizualny. Wysokiej jakości niemiecka stal, użyta do wyprodukowania JANOSIKA, pochodzi z renomowanej huty ThyssenKrupp 
Steel Europe - lidera światowego rynku. Dzięki zabezpieczeniu rdzenia stalowego mieszanką cynku i magnezu, blacha zyskała większą trwałość, 
a jej żywotność została wydłużona. Niesamowite wrażenie estetyczne osiągnęliśmy uszlachetniając materiał teksturą i powłokami lakierniczymi.  
Wyjątkową trwałość powłoki lakierniczej gwarantuje grubość 36 mikronów. Gont blaszany JANOSIK cechuje wysoka odporność na korozję, ścieranie  
i zabrudzenia. A skuteczna ochrona przeciw promieniowaniu UV zapewnia niezmienną barwę dachu przez wiele lat.
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Zastosowanie

Wyniki badań / Dokumentacja

Każdy z naszych produktów posiada Deklarację Właściwości Użytkowych, sporządzoną na podstawie obowiązujących nas Norm i Rozporządzeń 
dotyczących wyrobów budowlanych.

Posiadamy również Atest Higieniczny o numerze HK/B/0910/01/2014 wydany w 2015 roku przez Państwowy Zakład Higieny PZH.

Dokumenty te, wydawane są do zrealizowanego zamówienia (w celu ich uzyskania prosimy kontaktować się z Działem Kontroli Jakości - schemat ich 
uzyskania podany jest na naszej stronie internetowej).

Gont blaszany JANOSIK został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr. 21388 oraz Urzędzie ds. Harmonizacji  
w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) pod nr. 002521567-0001.

Dodatkowe Informacje

Do wszystkich rodzajów profili mamy odpowiednio przygotowane instrukcje transportowe, składowania, cięcia oraz konserwacji blachy. W celu 
zapoznania się z ich treścią zapraszamy na naszą stronę www.blachotrapez.eu oraz do naszych Przedstawicieli Handlowych bądź oddziałów 
firmowych, których adresy również można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Posiadamy również liczne nagrody i certyfikaty zarówno na materiał wsadowy jak i wyroby gotowe, z którymi można zapoznać się na naszej stronie 
www.blachotrapez.eu
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Stalowe blachy dachówkowe, dostarczane w formie gotowych elementów, stosowane są do pokryć dachów o pochyleniu nie mniejszym niż 14°. Bla-
chy te używane są jako elementy wykończeniowe i zabezpieczające w budynkach. Panele Janosika mogą być również montowane jako wykończenie 
elewacji. Blachy gontopodobne należy stosować zgodnie z: projektami technicznymi budynków, instrukcjami i zaleceniami montażowymi producenta, 
obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi. Stosowany materiał wsadowy ma szeroki zakres zastosowania ze względu na kla-
syfikację środowiskową, co między innymi potwierdzamy długim okresem gwarancyjnym (patrz oddzielny druk gwarancyjny zamieszczony na naszej 
stronie www.blachotrapez.eu) 

Prosty montaż i szeroka powierzchnia krycia

Niski profil gontu sprawia, że uzyskujemy szeroką powierzchnię krycia, co korzystnie wpływa na ekonomiczność produktu. Gont blaszany JANOSIK 
jest prosty i szybki w montażu, dzięki możliwości układania materiału z obu stron, na cegiełkę. W łatwy sposób można go przetransportować na plac 
budowy, a następnie na dach. Ponadto produkt charakteryzuje się niską wagą, dzięki czemu może być z powodzeniem używany przy modernizacji 
budynków starszego typu, gdyż nie obciąży nadmiernie ich konstrukcji.

Łatwość użytkowania

JANOSIK to praktyczny produkt, który charakteryzuje się łatwością użytkowania. W przeciwieństwie do gontu drewnianego, ten typ materiału nie 
wymaga aż tak częstej i kosztownej konserwacji oraz impregnowania, przez co jest bardziej funkcjonalny.


